
�म�त २०७९/०५/२३  गते �ब�हबार, १२६ औ ंकाय�पा�लका बैठक 

��तावह�ः 

१. �मखु �शासक�य अ�धकृत�यूको �वागत स�ब�धमा । 

२. अिघ�लो काय�पा�लका बैठकका �नण�यह�को स�म�ा स�ब�धमा । 

३. करार स�झौता स�ब�धमा । 

४. रासन भ�ा उपल�ध गराउने स�ब�धमा । 

५. गणकह�को सेवा स�ुवधा व�ृ� गन� स�ब�धमा । 

६. ऋण स�झौतामा धनजमानीमा ब�ने स�ब�धमा । 

७. �थानीय तह सामािजक सरु�ा भ�ा �वतरण ब��क� सम�या समाधान तथा सहजीकरण 

स�म�तमा सद�य चयन स�ब�धमा । 

८. वडा नं. १७ भैसाह� कुलोमा�थ �नमा�ण भएको बाटो स�ब�धमा । 

९. सरसफाई, वातावरण तथा �वप� �यव�थापन स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । 

१०. �व�ालयको नाममा ज�गा नामसार� गन� स�ब�धमा ।(वडा नं. १९) 

११. रा�ी आखँा अ�पताल तलुसीपरुसँग मो�त�ब�द ुश�य��या काय��मको स�झौता स�ब�धमा । 

१२. काय��व�ध संशोधन तथा पा�रत स�ब�धमा । 

1३. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा 

१३.१ म�ु कमैया समाज घोराह� दाङ 

१३.२ रा��य था� कलाकार म� िज�ला स�म�त दाङको अ�वार� �वशेष काय��म ।  

१३.३ नेपाल �से य�ुनयन िज�ला शाखा दाङ । 

१३.४ नेवार सेवा स�म�तलाई �व�भ� पव� जा�ा मनाउन । 

१३.५ रा��य सां�कृ�तक अ�ययन के�� । 

१३.६ दाङ मास�ल आट�स हाि�कडो संघ । 

१३.७ अख�ड परमधाम गंगा आ�म घोराह� दाङ । 

१३.८ म�हला �वयंसे�वका �ेड य�ुनयन महासंघ(िजफ�ट) । 

१३.९ वडा नं. ११ ब�ने वईमा रोका �े�ीलाई औषधी उपचार खच� । 

१३.१० नेपाल �नजामती कम�चार� संगठन । 

१३.११ ए�बलेु�स भाडा । 

१३.१२ नेपाल मगर संघ । 

१३.१३ नेपाल �यो�तष प�रषद । 

१३.१४ अिखल नेपाल रा��य �वत�� �व�ाथ� य�ुनयन (�ाि�तकार�) 

१४. ज�गा मआु�जा स�ब�धमा । 

१५. सरुि�त आ�वासन(सामी) काय��म अ�तग�त काय�रत कम�चार�ह�को करार अव�ध थप गन�    

स�ब�धमा । 

�नमा�ण स�ब�धमा । 

  



�नण�य नं. १  

�म�त २०७९।०४।०६ गते यस उपमहानगरपा�लकामा �मखु �शासक�य अ�धकृतको �पमा हािजर 

हनुभुएका नेपाल  सरकारका सहसिचव (रा.प.�थम �ेणी) �ी ल�मी �साद भ�राई�यूलाई �वागत गनु�का साथै 

उहाँको सफल काय�कालको कामना ग�रयो । 

�नण�य नं. २ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका नगरकाय�पा�लकाको अिघ�लो बैठकले गरेका �नण�य काया��वयनको अव�थाबारे 

स�म�ा ग�रयो । 

�नण�य नं. ३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा करार सेवामा काय�रत �से संयोजक �ी �नम बहादरु घत� र कानूनी 

स�लाहकार �ी भपू बहादरु के.सी. , �वीकृत दरब�द�को प�र�ध �भ� रहेका इि�ज�नय�रङ सेवातफ� का �ा�व�धक 

कम�चार�‚ नगर �हर� , सरसफाई कम�चार� र �ेणी �वह�न कम�चार�‚ ग�रबसँग �व��र काय��म अ�तग�त 

काय�रत कम�चार� , �धानम��ी रोजगार काय��म , लघउु�म �वकास काय��म , सामािजक सरु�ा तथा घटना 

दता� स�ुढ�करण आयोजना अ�तग�त एम.आई.एस अपरेटर  र �फ�ड सहायकह�को को २०७९ �ावण १ 

गतेदेिख लागू हनेु गर� ६(छ) म�हनाका ला�ग करार अव�ध थप गन� । भ�ूम �यव�थापन सेवा इकाईमा 

काय�रत कम�चार� र �वगतदेिख यस  घोराह� उपमहानगरपा�लका तथा अ�तग�तका वडा काया�लयह�मा काय�रत 

अ�य अ�ा�व�धक कम�चार�ह�को हकमा यस उपमहानगरपा�लकाको �वीकृत दरब�द�को सीमा �भ� रह� 

दै�नक �यालादार�मा कामकाज लगाउने । साथै दै�नक �यालादार�मा काय�रत कम�चार�ह�लाई अ�य �थायी 

तथा करार कम�चार� सरह पोशाक भ�ा तथा चाडबाँड खच� आ.व. २०७९/०८०देिख लागू हनेु गर� 

उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा से�य�ुरट� गाड�को पदमा काय�रत कम�चार� फस� बहादरु भ�डार� र माधव 

वल�ले आफु यस काया�लयमा २४ घ�टा �डउट�मा ख�टन ुपन� भएकोले रासन भ�ा उपल�ध गराइ�दनहुनु 

भ�न �म�त २०७९।०५।१५ गते यस काया�लयमा �नवेदन पेश गनु� भएकोले आगामी आ.व. 

०७९/०८०देिख लागू हनेु गर� उहाँह�लाई रासन भ�ा वापत मा�सक �.५,०००।– (पाँच हजार मा�) 

उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. ५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �म�त २०७९।०२।२९ गते बसेको १२२औ ं काय�पा�लका बैठकको 

�नण�यअनसुार ए�ककृत �थानीय तह व�तिु�थ�त तयार गन� त�या� संकलनका ला�ग ��त घरधरु� सव��ण 

गरेवापत �. ५० पा�र��मक उपल�ध गराउने गर� वडा स�म�तको �सफा�रसमा ��येक वडामा �यनुतम २ 

जना गणक करार गर� त�यांक संकलन गन� �नण�य भएकोमा अ�धकासं गणकह�ले काय� अनसुारको 

पा�र��मक नभएको भ�न छनौट भएका गणकह�ले रािजनामा �दएको साथै क�तपयले पा�र��मक पढाइ�दनहुनु 

भ�न यस काया�लयमा �नवेदन �दनभुएकोले उहाँह�लाई गाउँ/नगर व�तिु�थ�त �ववरण तयार� काय��व�ध 

२०७५ मा उ�लेख भए अन�ुप �.८०।- ��त घरधरु� त�यांक संकलन गरे वापत पा�र��मक उपल�ध 

गराउने ।  



�नण�य नं. ६ 

घोराह� खानेपानी उपभो�ा तथा सरसफाई सं�था घोराह� दाङले घोराह� सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई 

आयोजना शीष�कबाट बबईको पानी �ल�ट गर� यस �े�मा �वतरण गन� ल�य अन�ुप आयोजनाको ठे�ा 

स�झौता भएको र घोराह� खानेपानी उपभो�ा तथा सरसफाई सं�था  घोराह� दाङले उ� आयोजना स�प� 

गन� ला�ने कुल लागतको ३०% ले  हनु आउने रकम �यहोनु� पन� भएको हुँदा उ� रकम उपभो�ा सं�थाले 

नगर �वकास कोषबाट ऋण माग गन� �नण�य गरेकोमा कोष र उपभो�ा सं�था �वच हनेु ऋण स�झौतामा धन 

जमानीमा सा�ी ब�स�दनहुनु भ�न उपभो�ा सं�थाको च.नं. १२, �म�त २०७९।०४।२० गतेको प�बाट 

अनरुोध भई आएकोले कोष र उपभो�ा सं�था �वच हनेु ऋण स�झौतामा धनजमानीमा घोराह� 

उपमहानगरपा�लका ब�ने साथै उ� ऋण स�झौता धनजमानीमा सा�ीको �पमा ह�ता�र गन� यस 

उपमहानगरपा�लकाका नगर�मखु �ी न�लाल चौधर��यूलाई अि�तयार �दने �नण�य ग�रयो ।  

�नण�य नं. ७  

सामािजक सरु�ा भ�ा अ�नवाय��पमा ब��कङ �णाल� माफ� त �वतरण गन� स�दभ�मा आइपन� सम�याह�को 

समाधानका ला�ग "�थानीय तह सामािजक सरु�ा भ�ा �वतरण ब��कङ सम�या समाधान तथा सहजीकरण 

स�म�त" गठन गन� गहृ म��ालयको �म�त २०७८।१२।०७ (सिचव�तर)को �नण�य अनसुार यस घोराह� 

उपमहानगरपा�लकामा रहने उ� स�म�तमा �थानीय ��त�न�धको (एक जना म�हला र एक जना प�ुष)�पमा 

तप�सल बमोिजमका सद�य चयन गन�   ।  

तप�सल 

१. सामािजक �वकास स�म�तका संयोजक �ी राममणी पा�डेय 

२. काय�पा�लका सद�य �ी प�व�ा �व�कमा� 

�नण�य नं. ८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १७ घोराह� लमह� सडक ख�डबाट दि�णतफ�  पन� नेपाल सरकारको 

�वा�म�वमा रहेको वष�देिख �संचाई उपल�ध गराइरहेको ओखरे कुलोमा कुलो स�ालन स�म�तको सहम�तमा 

�थानीयह�ले आ�नै लगानीमा १२०० एम.एम. गोलाईका ९० मी. ल�बाईमा �मुपाईप �व�ाई कुलाको 

�ाकृ�तक बहाव अव�� नहनेु गर� संरचना �नमा�ण गरेको, मेनहोल समेत रािख मम�त स�हार गन� �यव�था 

गरेको, सा�वक कुलोको भ-ूभाग साँघरुो ग�छ� ज�तो भएको, बेला बेला टे�टर दघु�टना हनेु गरेकाले खेतीपाती 

गन� र बाल� �भ�याउन समेत �थानीयलाई अ�ठेरो भएकोमा हाल सो सम�या उपमहानगरपा�लकाको लगानी 

�वना नै कुलोको पानी �नकासमा सम�या नपन� गर� संरचना �नमा�ण भएको बिुझन आएकाले �छटपटु केह� 

�यि�ह�को �वाथ� र ��तशोधको कारण �वरोध भएताप�न वातावरणमा ��तकुल असर नपरेको, सरु�ामा थप 

�यान पयुा�इएको र कुलो पानी सचुा� भैरहेको अव�था साइट �न�र�ण गदा� देिखएकोले स�ब�धीत �नकायलाई 

सोसँग स�ब�धीत �वषयमा जानकार� गराउने �नण�य ग�रयो । 

  



�नण�य नं. ९ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �म�त २०७९।०४।२६ गते बसेको वातावरण तथा �वपद �यव�थापन 

स�म�तको तप�सल बमोिजमका �नण�य अनमुोदन गन� । 

९.१ आ.व. २०७९।०८० को नी�त तथा काय��म अनसुार घोराह� उपमहानगरपा�लका र �निज ��ेको 

साझेदार�मा घ�ुती शौचालय �नमा�ण गन� यस सरसफाई �यव�थापन शाखा अ�तग�त रहेको �व�नयोिजत 

ज�मा बजेट �.५,००,०००(अ��पी: पाँच लाख �पैया ँमा�) बाट तलुसीपरु चोकको आसपास ��ेमा  

घ�ुती शौचालय �नमा�णका ला�ग १५ �दन ेसूचना �कािशत गन� । 

९.२ आ.व. २०७९।०८० को नी�त तथा काय��म अनसुार घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ 

करौतीडाडँा �या�ड�फल साईट �भ�का घाँसपात तथा सरसफाई गाडीले उठाएको नग�ने फोहर वा�ष�क 

�पमा �.१,००,०००(अ��पी: एक लाख �पैयाँ मा�)नघ�ने गर� ठे�ा �दने सूचना �काशन गन� । 

�नण�य नं. १० 

१०.१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १९ ि�थत �ी भ�ूम आधारभतु �व�ालय बा�लालाई 

�व�ालयको उ�रतफ�  रहेको सा�वका सैघा ७ च को �क�ा नं. २२९ को �े�फल ५०८.७४ व.�म. रहेको 

ज�गा �नःश�ुक �व�ालयको नाममा ज�गा दान �दन ज�गा धनी �ी कुमान�द पनु मगर इ�छुक हनुभएकोले 

सो ज�गा �व�ालयको नाममा नामसार�का ला�ग �सफा�रस ग�र�दनहुनु भ�न �ी भमूी आधारभतू �व�ालय 

बा�लाको च.नं. ६१, �म�त २०७९।०४।१६ गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले उ� ज�गा 

�व�ालयको नाममा नामसार�का ला�ग भ�ूम सधुार तथा मालपोत काया�लय घोराह� दाङमा �सफा�रस गन� । 

१०.२ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १९ ि�थत �ी अ�तरा��य यवुा वष� �व�ालय तोषलाई 

�व�ालयको उ�रतफ�  रहेको �क�ा नं. २५० सैघा २(ख) �े�फल ३७.५० वग� �मटरको रहेको ज�गा   

�व�ालयलाई �नःश�ुक ज�गा दान �दन ज�गा धनी �ी चेतलाल भ�डार�ले इ�छुक भएकोले सो ज�गा 

�व�ालयको नाममा नामसार�का ला�ग �सफा�रस ग�र�दनहुनु भ�न �ी अ�तरा��य यवुा वष� �व�ालय तोषको 

च.नं. ८४, �म�त २०७९।०१।०४ गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले उ� ज�गा �व�ालयको नाममा 

नामसार�का ला�ग भ�ूम सधुार तथा मालपोत काया�लय घोराह� दाङमा �सफा�रस गन� ।  

�नण�य नं. ११ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा नेपाल ने��यो�त संघ, रा�ी आखँा अ�पताल त�ुसीपरु र�ाचौरले यस  

काया�लयमा पेश गरेको ��ताव उ�यालो काय��म अ�तग�त मो�त�ब�दकुो श�य��या काय��म संचालनका 

ला�ग स�पूण� �ा�व�धक सहयोग रा�ी आखँा अ�पताल तलुसीपरुले गन� र ��त मो�त�ब�द ुश�य��या वापत �. 

८०००।– (आठ हजार मा�) घोराह� उपमहानगरपा�लकाले �यहोन� गर� रा�ी आखँा अ�पताल तलुसीपरुसँग 

सहम�त गन� । 

 

 



�नण�य नं.१२ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाका �व�भ� शाखाबाट पेश भएका तप�सल बमोिजमका काय��व�धह� पा�रत गन� । 

१. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको याि��क तथा सवार� साधनको संचालन स�ब�धी काय��व�ध, २०७९ 

२. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको योजना अनगुमन तथा मू�या�न काय��व�ध, २०७९ 

३. सरुि�त आ�वासन �यव�था स�ब�धी काय��व�ध, २०७९ 

४. समाज क�याणका �े�मा काम गन� सं�थालाई �दइने अनदुान �नद� िशका, २०७५ (संशोधन २०७९) 

५. नगर �मखु  र�दान स�ब�धी काय��व�ध, २०७९ 

६. �व�ालयका ला�ग �दइने अनदुान स�ब�धी काय��व�ध, २०७९ 

७. जे� नाग�रक �वा��य उपचार तथा परामश� काय��व�ध, २०७९ 

८. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको बजार अनगुमन �नद� िशका, २०७५(संशोधन २०७९) 

�नण�य नं. १३ 

१३.१ म�ु कमैया समाज दा�को आयोजनामा �म�त २०७९ साउन २ गते २२ औ ं मिु� �दवस 

काय��मका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न म�ु कमैया समाज घोराह� दाङको च.नं. ५६, �म�त 

२०७९।०३।३० गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले म�ु कमैया समाज घोराह� दा�लाई उ� 

काय��म संचालनका ला�ग सहयोग �व�प �. १०,०००।– (दश हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको 

अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

१३.२ दाङ िज�लामा रहेका था� जा�तह�को सं�कृ�त संर�ण र �व��नका ला�ग य�ह �म�त २०७९ भदौ 

१० गते अ���क� गीत संर�ण ओ अ�वार�  �वशेष सा�ँकृ�तक काय��म संचालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग 

ग�र�दनहुनु भ�न रा��य था� कलाकार म�, दाङको �म�त २०७९।०४।१६ गते यस काया�लयमा �नवेदन 

�दनभुएकोले उ� साँकृ�तक काय��म स�ालनका ला�ग रा��य था� कलाकार म� दाङलाई सहयोग �व�प 

�.२५,०००।– (प�चीस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध 

गराउने । 

१३.३ लोकत��वाद� प�कारह�को संगठन नेपाल �से य�ुनयनको महा�धवेशन �म�त २०७९।०४।६ र ७ 

गते बा�मती �देशको राजधानी हेटौडामा हनु गइरहेकोले उ� महा�धवेशनमा सहभा�ग हनु यस दाङ 

िज�लाबाट ४५ जना भ�दा प�कारह� जानपुन� भएकोले उ� काय��ममा जान आउनका ला�ग आव�यक 

आ�थ�क सहयोग उपल�ध ग�र�दनहुनु भ�न नेपाल �से य�ुनयन िज�ला शाखा दाङको च.नं. २८ �म�त 

२०७९।०३।१९ गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले नेपाल �से य�ुनयन िज�ला शाखा दाङलाई सहयोग 

�व�प �. २०,०००।– (�बस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट 

उपल�ध गराउने । 

 

 



१३.४ नेवार सेवा स�म�त दाङको आयोजनामा नेवार� पर�परा कला सं�कृ�त र �र�त �रवाजको संर�ण र 

स�बध�नका ला�ग �व�भ� पव�ह� गठे मंगल लाखे नाच गाई जा�ा दह� जा�ा र रोपाई जा�ा मनाउने 

काय��म रहेकोले उ� काय��म संचालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न स�म�तको च.नं. ०३ 

�म�त २०७९।०४।२२ गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले उ�लेिखत पव� जा�ा मनाउन नेवार सेवा 

स�म�त दाङलाई �. २५,०००।– (प�चीस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता 

शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

१३.५ रा��य सां�कृ�तक अ�ययन के�� बेलझ�ुडी दाङको आयोजनामा �म�त २०७९ असोज ७ र ८ गते 

दईु�दने रा��य साँ�कृ�तक संगो�ी काय��म रहेको हुँदा उ� काय��म स�प� गन� आ�थ�क सहयोग 

ग�र�दनहुनु भ�न के��को च.नं. १७ �म�त २०७९।०५।१२ गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले 

के��लाई आ�थ�क सहयोग �व�प �. ४०,०००।– (चा�लस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य 

सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

१३.६ दाङ माश�ल आट�स हाि�कडो संघले �म�त २०७९ भदौ १७देिख १९ गतेस�म प�हलो दाङ िज�ला 

�व�ालय�तर�य हाि�कडो �याि�पयनिशप ��तयो�गता संचालन गन� गइरहेकोले उ� ��तयो�गता संचालनका 

ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न संघको च.नं. ४६ �म�त २०७९।०५।१३ गते प�बाट अनरुोध भई 

आएकोले संघलाई आ�थ�क सहयोग �व�प �. ५०,०००।– (पचास हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको 

अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

१३.७ अख�ड परमधाम गंगा आ�म घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ८ ले मानव सेवाको �े�मा 

सम�प�त रहदै समाज क�याण आ�थ�क कोष �थापना तथा भोजनालय भवन  �नमा�णका ला�ग आ�थ�क  सहयोग 

ग�र�दनहुनु भ�न आ�मको च.नं. ५ �म�त २०७९।०३।०५ गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले 

आ�मलाई आ�थ�क सहयोग �व�प �. ५०,०००-(पचास हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको धा�म�क तथा 

सां�कृ�तक सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

१३.८ �म�त २०७९।०४।०७ गते भएको �ेड य�ुनयन महासंघ(िजफ�ट)को के���य अ�धवेशनमा सहभागी 

हनु दाङबाट ६ जना म�हला �वयंसे�वका काठमा�डौ गएको हुँदा उ� काय��ममा जान आउन लागेको खच� 

सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न �नवेदक माया चौधर� (म�हला �वयंसे�वका)ले �म�त २०७९।०४।१३ गते यस 

काया�लयमा �नवेदन �दनभुएकोले उहाँलाई गाडी भाडा, खाना, खाजा ना�ता बापत �बल भपा�ई अनसुारको रकम 

�. २२,९००।– (बाइस हजार नौ सय) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट 

उपल�ध गराउने  । 

१३.९ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ११ �वजय उ�सव टोल ब�ने बईमा रोका �े�ीको मखु �या�सर 

भएको र उहाँको आ�थ�क  अव�था समेत कमजोर रहेकोले औषधी उपचारका ला�ग आ�थ�क सहयोग 

ग�र�दनहुनु भ�न ११ नं. वडा काया�लयको च.नं. २०६, �म�त २०७९।०४।२४ गतेको प�बाट �सफा�रस 

साथ अनरुोध भई आएकोले उहा(ँबईमा रोका �े�ी)लाई �वा��य उपचारको ला�ग घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको सामािजक सरु�ा शीष�कबाट  �.१०,०००।– (दश हजार) उपल�ध  गराउने । 



१३.१० नेपाल �नजामती कम�चार� संगठन लिु�बनी �देश काय�स�म�त बटुवलको �थम �देश अ�धवेशन 

२०७९ स�ालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न �देश काय� स�म�त बटुवलको च.नं. ११३‚ �म�त 

२०७९।०२।०६ गतेको प�बाट अनरुोध गनु�भएकोले नेपाल �नजामती कम�चार� संगठन, �देश काय� स�म�त 

बटुवललाई आ�थ�क सहायता �व�प �. २५,०००।– (पि�चस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य 

सं�था सहायता शीष�कबाट  उपल�ध गराउने । 

१३.११ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ ब�ने �यान ुचौधर� कालाजार �बरामी भई काठमा�डौमा 

उपचारको �ममा म�ृयू भएको र उहाँको लास काठमा�डौबाट घोराह� �याउदा लागेको ए�बलेु�स भाडा 

वापतको रकम मेरो आ�थ�क अव�था कमजोर रहेकाले �तन� नसकेको हुदँा आ�थ�क सहायताका ला�ग १६ नं. 

वडा काया�लयको च.नं. ८५३६, �म�त २०७९।०२।२३ गतेको �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले 

उहाँलाई(लाल कुमार� परु�) ए�बलेु�स भाडा वापत सहयोग �व�प �. २५,०००।– (प�चीस हजार) �बल 

भपा�ई अनसुार घोराह� उपमहानगरपा�लकाको समािजक सरु�ा शीष�कबाट उपल�ध गराउने ।  

१३.१२ २०७९ सालको मगरह�को महान सां�कृ�तक पव� भ�ूया चाड सां�कृ�तक �पमा मनाउने भएकोले 

उ� काय��मका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न नेपाल मगर संघ नगर काय�स�म�त घोराह� दाङ को 

च.नं. १०२, �म�त २०७९।०२।०९ गते प�बाट अनरुोध भई आएकोले उ� सां�कृ�तक काय��म 

संचालनाथ� रकम �. ४०,०००।– (चा�लस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको धा�म�क तथा सां�कृ�तक 

सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

१३.१३ नेपाल �यो�तष प�रष�को लिु�बनी �देशको दो�ो अ�धवेशन २०७९ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको 

वडा नं. १० अ�ाइमा रहेको फन �याल� �ा.ल�.मा �म�त २०७९ असार ३१ गते हनेु भएकोले उ� 

काय��म संचालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न नेपाल �यो�तष प�रषदबाट �म�त 

२०७९।०३।२० गते यस काया�लयमा �नवेदन �दन ु भएकोले उ� काय��म संचालनका ला�ग सहयोग 

�व�प �. ३०,०००।– (�तस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट 

उपल�ध गराउने । 

१३.१४ अिखल नेपाल रा��य �वत�� �व�ाथ� य�ुनयन (�ाि�तकार�)ले २०७९ असार १२, १३,१४ गते 

काठमा�डौमा स�प� हनेु �वशेष रा��य भेलाका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न �म�त 

२०७९।०२।२७ गते यस काया�लयमा �नवेदन �दनभुएकोले  ले अिखल नेपाल रा��य �वत�� �व�ाथ� 

य�ुनयन (�ाि�तकार�) केि��य स�म�त लाई सहयोग �व�प �. ३०,०००।– (�तस हजार) घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. १४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ४मा अवि�थत �ाथ�मक �वा��य चौक�लाई �तरवृ�� गर� १५ सैयाको 

अ�पताल बनाउने नेपाल सरकारको नी�त अन�ुप नेपाल सरकारको नाममा रहेको सा�वक ल�मीपरु ७ क 

�क.नं. १०४ ज.�व. १-०-० भएकोमा उ� ज�गाको क�रब ०-४-० ज�गामा िशव पो�लेले घर  तथा कुवा 

�नमा�ण गर� �वगतदेिख �योग गद� आउनभुएकोले उहालेँ �नमा�ण गरेको घर, कुवा र चच�को ज�गाको मू�या�न 

गर� मआु�जा उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न वडा नं. ४ को च.नं. ४४५, �म�त २०७९।०५।२२ गतेको 

�सफा�रस प�बाट अनरुोध भई आएकोले उहालेँ(िशवराज पो�ले) �नमा�ण गरेको घर, कुवा र चच�को ज�गाको 

�ा�व�धक मू�या�न गर� मआु�जा उपल�ध गराउने । 



�नण�य नं. १५ 

सरुि�त आ�वासन (सामी) काय��म अ�तग�त यस उपमहानगरपा�लकामा काय�रत तप�सल बमोिजमका  

कम�चार�ह�को आ.व. २०७८/०७९को काय�स�पादन तथा काय� �मताको मू�या�नको आधारमा �म�त 

२०७९।४।१ गतेदेिख लागू हनेुगर� काय��मले तोके बमोिजमको सेवा स�ुवधा काय��मकै बजेट िशष�कबाट 

भ�ुानी हनेु गर� तप�सलमा उ�लेख भए अनसुार करार अव�ध थप गन� ।  

तप�सलः 

�.सं. कम�चार�को नाम पद करार अव�ध कै�फयत 

१ वस�ती पनु प�रयोजना संयोजक ६ म�हना  

२ �भात रोका मगर सामािजक प�रचालक अ�धकृत ६ म�हना  

३ र�ता लामा आ�वासी �ोत के�� परामश�कता� ६ म�हना  

४ अ�नता सवेुद� आ�वासी �ोत के�� परामश�कता� ६ म�हना  

५ सिुशला आचाय� मनोसामािजक परामश�कता� ६ म�हना  

६ रमा शमा� �वि�य सा�रता सहजकता� ६ म�हना  

७ �मरा �ड.सी. �रटनी �वयंम सेवक ६ म�हना  

८ हेमराज बढुाथोक� �रटनी �वयंसेवक ६ म�हना  

९ नोखीराम के.सी. �रटनी �वयंसेवक २ म�हना  

 

 


